
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
 

sa 2. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 28. rujna 2017. godine, u velikoj 
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
  

Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/17-03/12, URBROJ:2109/1-02-17-01 sazvao 
predsjednik Skupštine Mladen Novak. 

  
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Međimurske županije i utvrdio da je na početku 

sjednici bilo nazočno 39 vijećnika i 1 član (Antun Marodi).  
 
Sjednici su bili nazočni vijećnici Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, Borka Bunjac, mr.sc. 

Franjo Cimerman, Mladen Čonka, Dragutin Glavina, Tamara Hrelja, Darko Horvat, Nenad 
Hranilović, Višnja Ivačić, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Ljubomir Kolarek, Nadica Lovrec, Franjo 
Makovec, Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Alojz Nestić, Dijana Novak, Mladen 
Novak, Petar Novak, Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Petra 
Podravec, Josip Puklavec, Snježana Sabolek, Ivančica Somođi, Dražen Srpak, Siniša Šalamon, 
Zvonimir Taradi, Bernarda Topolko, Marijan Varga, Ervin Vičević, Dražen Vidović, Nino Vrhar i 
Matija Žugec te član Županijske skupštine Antun Marodi. 

 
Na sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Marija Frančić i Goran Kozjak. 

 
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Josip Grivec, zamjenik župana, 

Sandra Herman, zamjenica župana, Neda Šarić, pročelnica Upravnog odjela za poslove 
Skupštine i opće poslove, Goran Gotal, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana, 
Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Stjepan Lacković, pročelnik 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Tatjana Horvat, voditeljica 
Odsjeka za proračun i financije, Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste, Sandra 
Polanec Marinović, direktorica REDEA-e, Ivan Vinković, direktor MIN-a, Mladen Jozinović, 
direktor Piškornice d.o.o., Ivan Šimunec, predstavnik tvrtke Mobilita Evolva, Krunoslav Gosarić, 
predstavnik PU međimurske. 
 
 Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika s konstituirajuće sjednice 
Skupštine Međimurske županije. 
 
 Jednoglasno (39 „za“), uz 39 nazočnih, vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika s 
konstituirajuće sjednice Skupštine Međimurske županije. 
 

Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine 
je otvorio 

 
a k t u a l n i  s a t  

 
Vijećnik Željko Pavlic naglasio je kako je prilikom posjeta ministra državne imovine 

Međimurju bio predviđen njegov posjet tvrtki Meiso te ga je zanimalo zašto tamo u konačnici nije 
otišao i pitao je da li smo bliže rješavanju sudbine same tvrtke. 

 Drugo, vijećnik se osvrnuo na medijske natpise s posljednje sjednice Skupštine 
Varaždinske županije gdje je bilo govora o Regionalnom centru HRT-a Čakovec – Varaždin, u 
kontekstu da se seli iz Međimurja te je pitao hoće li doći do preseljenja odnosno kakva je sudbina 
Centra HRT-a u Čakovcu. 

Na oba pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnik Matija Žugec istaknuo je kako je naš župan medijski najviše hvaljen župan u 

Republici Hrvatskoj te ga je zanimalo koliko stoji njegov tim županiju i koliko je utrošeno na 
medije. Dodatno, vijećnik je iznio da je za prošlu godinu iz proračuna za medije izdvojeno 
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1.400.000,00 kuna te je pitao, ne bi li bilo poštenije da se ta sredstva utroše na potrebnije stvari, 
a višak PR-ovaca preusmjeri u druge odjele, npr. gospodarstvo. 

Drugo, vijećnik je iznio da je jedan od poslova župana stvaranje preduvjeta za ulaganje u 
našu Županiju na način da se dovedu visokoproduktivne firme koje će investirati određena 
sredstva u županiji. Na taj način stvorila bi se konkurencija u gospodarstvu, a samim time i 
povećale plaće zaposlenika. Vijećnik je pitao župana, kada će početi raditi za napredak u Županiji 
i razvoj gospodarstva u njoj? 

Na oba pitanja očitovao se Matija Posavec, župan.  
Na prvo pitanje vijećnik je zatražio pisani odgovor. 
 
Vijećnik Darko Horvat postavio je pitanje vezano uz aglomeraciju tj. izgradnju sustava 

odvodnje u donjem Međimurju. Vijećnik je iznio da je prema nekim njemu dostupnim 
informacijama izvođač radova već poznat, a da je u tehničkom dijelu tendera iz natjecanja 
izbačen renomirani proizvođač cijevi i šahtova iz Međimurja, na način da se isti na to javno 
nadmetanje ne može javiti. Vijećnika je zanimalo da li župan tu informaciju ima i što će poduzeti 
po tom pitanju. 

Drugo, vijećnik je pitao da li župan podupire procese pripajanja Županijske bolnice 
Čakovec istoj takvoj instituciji u Varaždinu, odnosno kako se istima misli suprotstaviti. 

Upit na prvo pitanje proslijeđen je Međimurskim vodama d.o.o., a na drugo pitanje 
očitovao se Matija Posavec, župan.  

 
Vijećnica Ivančica Somođi postavila je dva pitanja. Prvo je pitala kada će Međimurska 

županija vratiti Županijskoj bolnici Čakovec 2,8 milijuna kuna za sufinanciranje otplate kredita te 
obveze za kredit iz ranijih godina u iznosu od 82.106,00 kuna.  

Drugo, vijećnicu je zanimalo koja je ekonomska i stručna opravdanost centraliziranog 
Doma zdravlja, ako se zna da bi liječnik opće prakse trebao biti što bliže pacijentu? 

Na oba pitanja vijećnice očitovao se Matija Posavec, župan.  
Vijećnica je zatražila pisani odgovor na oba pitanja. 
 
Vijećnik Ervin Vičević pitao je da li će nakon najavljene privatizacije HEP-a biti ulaganja 

u lokalnu samoupravu te da li župan može zatražiti planove odnosno izvršenja investicija za 
2015. i 2016. godinu.  

Upit vijećnika proslijeđen je HEP-u ODS, Elektri Čakovec. 
 
Vijećnica Borka Bunjac osvrnula se na problem tehnološkog viška učitelja u 

Međimurskoj županiji. Pitala je zbog čega se ne poštuje Zakon koji regulira pitanje tehnološkog 
viška, pa se događa da učitelj s radnim stažom od 20 godina ostaje bez pune satnice, dok se 
istovremeno zapošljavaju novi ljudi na puno radno vrijeme. 

Drugo, vijećnica je pitala zašto se nakon dogradnje škole u Svetom Jurju na Bregu, od 
koje su prošle već tri godine, još uvijek ne provodi jednosmjenska nastava. 

Upit na prvo pitanje proslijeđen je Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, a na 
drugo pitanje zatraženo je očitovanje od ravnatelja Osnovne škole I.G. Kovačića Sveti Juraj na 
Bregu. 

 
Vijećnik Željko Kofjač pohvalio je financijska ulaganja u prijevoz srednjoškolaca, no 

ujedno je i objasnio probleme koji su izneseni na Vijeću roditelja u Ekonomskoj i trgovačkoj školi 
Čakovec, a koji se tiču određenih primjedbi na pojedine prijevoznike. Naime, roditelji su naveli da 
ima prijevoznika koji ne osiguravaju dovoljno sjedećih mjesta, kao i primjedbe da prijevoznik sa 
mjesta polazišta kreće prije redovnog reda vožnje. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 

 
Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman iznio je primjedbe s roditeljskog sastanka u svezi 

prenatrpanih autobusa koji prevoze srednjoškolsku djecu, neusklađenosti između voznog reda i 
satnica srednjih škola, preranog polaska autobusa te se posebno osvrnuo na udaljenost (npr. od 
Tehničke škole Čakovec do autobusnog kolodvora 1,5 km) koju djeca moraju prijeći od 
autobusnog kolodvora do škola za 15 minuta. S obzirom da su sve srednje škole koncentrirane u 
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jednom kvartu, vijećnik je rekao da bi bilo dobro da na magistrali postoji autobusno ugibalište gdje 
bi se djeca mogla ostaviti. 

Drugo, vijećnik se pozvao na tuču koja je u srpnju 2017. godine zahvatila mnoge krajeve 
u Međimurskoj županiji te na Prijedlog proračuna iz kojeg je vidljivo da su sredstva za obranu od 
tuče smanjena za sto tisuća kuna. S obzirom na trend sve češćih elementarnih katastrofa, 
vijećnik je pitao, mogu li stanovnici Međimurja biti sigurni da Županija radi sve što je u njenoj moći 
da spriječi katastrofe ili je i ovdje na sceni samo PR? 

Na oba pitanja očitovao se Matija Posavec, župan. 
 

Vijećnik, Matjaš Oršuš – govorio je o lošem funkcioniranju Vijeća romske nacionalne 
manjine i pitao je zašto se financira rad vijeća koje ne radi te tko će odgovarati za novce koji nisu 
namjenski potrošeni već su potrošeni u izbornoj kampanji. 

Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnica, Snježana Sabolek – dala je informaciju o deložaciji u tijeku. Vijećnica nije 

imala konkretno pitanje. 
 
Vijećnik Ljubomir Kolarek – istaknuo je loše uvjete rada u Srednjoj školi Prelog te je 

pitao da li je Županija spremna ući u projekt rekonstrukcije Srednje škole Prelog.  
Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 

 
Po završetku aktualnog sata sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske 

županije predsjednik Skupštine Međimurske županije predložio je da se s dnevnog reda skine  -
točka 17. „Godišnje izvješće o radu društva „Piškornica“ d.o.o. za 2016. godinu“ iz razloga što 
predmetno izvješće nije izrađeno sukladno metodologiji izrade izvješća za Međimursku županiju 
te iz razloga što matično tijelo još nije formirano, pa nije raspravljalo o Izvješću.  

Izostavljanjem točke 17. s dnevnog reda, predložena točka 18. postala bi točka 17. i tako 
redom sve do zadnje točke. 

 
Vijećnik Darko Horvat nije se složio s objašnjenjem predsjednika Skupštine o skidanju 

točke s dnevnog reda. Vijećnik je predložio ukoliko vijećnici ocjene da je Izvješće nepotpuno da 
onda Skupština traži dopunu Izvješća te da se isto verificira na sljedećoj sjednici. 

 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (33 „za“ i 6 „protiv“) uz 39 nazočnih 

vijećnika, prihvatila predloženu promjenu dnevnog reda. 
 

Potom je Skupština većinom glasova (33 „za“ i 6 „protiv“) uz 39 nazočnih vijećnika, za 2. 
sjednicu utvrdila sljedeći dnevni red: 

 
1. a) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ 

OSOBNIH RAZLOGA I IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG 
VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT.  
b) POLAGANJE PRISEGE. 

2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2017. GODINU. 

3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 
GODINU. 

4. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. 
SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2017. GODINE. 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA 
UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 
(k.o. Čakovec, kat.čest. 1729/15). 
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7. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I SLUŽBI ZA UNUTARNJU 
REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE 
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2017. GODINE. 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRIJENOSA OSNIVAČKIH PRAVA NAD 
USTANOVOM – DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „Sigurna kuća“. 

10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU MIŠLJENJA NA IMENOVANJE NAČELNIKA 
POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE. 

11. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2017. GODINU. 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU MASTER PLANA ZA INTEGRIRANI PRIJEVOZ 
PUTNIKA (PROJEKT RAZVOJA INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA I 
INTERMODALNOG PRIJEVOZA TERETA NA PODRUČJU REGIJE SJEVERNE 
HRVATSKE). 

13.  PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA 
GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 
ZA 2017. GODINU. 

14. a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I 
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU. 
b) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU. 

15. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, 
NEKRETNINE D.O.O. ZA 2016. GODINU. 

16. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 
MEĐIMURJE – REDEA D.O.O. ZA 2016 GODINU. 

17. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2016. 
GODINI. 

18. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2016. GODINU. 

19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG 
VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

20.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG 
VIJEĆA MEĐIMURSKE PRIRODE - JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE. 

21. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE I ČLANOVA 
ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA. 

22. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE. 

23. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN. 

24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA 
FINANCIJE I PRORAČUN. 

25. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU JAVNIH 
PRIZNANJA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU. 

27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ. 

28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU. 

29.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA  
ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT. 

30. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA ZDRAVSTVO. 
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31.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA 
ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB. 

32. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA. 

33. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA 
ODBORA ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU 

34. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM. 

35.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  
ODBORA ZA MLADEŽ. 

 
 Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 
 
 O svim točkama raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 

TOČKA 1. 
A)IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ 

OSOBNIH RAZLOGA I IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG 
VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT. 

 
Izvješće Mandatne komisije podnio je Dražen Vidović, predsjednik Mandatne komisije. 

Mandatna komisija Skupštine Međimurske županije na 2. sjednici, održanoj 28. rujna 2017. 
godine utvrdila je da je IVAN BOŽIĆ iz Murskog Središća, Ulica kralja Zvonimira 4, sukladno 
članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16), podnio 
zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga. Zahtjev je zaprimljen 11. rujna 
2017. godine u Pisarnici Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove. Prema 
istoimenom članku, stavku 7. predmetnog Zakona mirovanje mandata na temelju pisanog 
zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva. 
 Ivan Božić izabran je za vijećnika Skupštine Međimurske županije na kandidacijskoj listi 
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE. Prema članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim 
izborima, člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje 
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a 
određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 
 Shodno tome, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA odredila je da umjesto Ivana 
Božića vijećnički mandat u Skupštini Međimurske županije počinje obnašati zamjenik vijećnika 
ANTUN MARODI iz Donjeg Kraljevca, Ludbreška 27. 

 
Jednoglasno („39“ za)  vijećnici su usvojili predmetno Izvješće te je donijeta  
 

O D L U K A 
o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u 

Skupštini Međimurske županije. 
 

B) POLAGANJE PRISEGE 
 
Predsjednik Skupštine pročitao je tekst prisege: 
 
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika obnašati savjesno i odgovorno i da ću 

se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka Međimurske županije, da ću štititi 
ustavni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki probitak Međimurske županije i 
Republike Hrvatske.» 

 
Potom je Antun Marodi sa riječju „PRISEŽEM“ položio prisegu za vijećnika Skupštine 

Međimurske županije. 
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TOČKA 2. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2017. GODINU. 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2017. godinu 
vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Polugodišnji izvještaj je utvrdio župan i predložio ga 
je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Polugodišnjem izvještaju o 
izvršenju proračuna Međimurske županije za 2017. godinu. 
 

Vijećnik mr.sc.Franjo Cimerman pozvao se na odredbe Zakona o proračunu, članak 108. 
stavak 5. gdje je propisano da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih 
programa. Vijećnik je utvrdio da Prijedlog polugodišnjeg izvještaja ne sadrži izvještaj o provedbi 
plana razvojnih programa te je upozorio na novčanu kaznu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna, 
kojom se kažnjava za prekršaj odgovorna osoba proračuna i izvanproračunski korisnik ako 
sadržaj polugodišnjeg ili godišnjeg izvještaja nije sukladan članku 108. stavcima 1., 2., 3., 4., i 5 
Zakona. Vijećnik je zatražio da predlagatelj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Međimurske Županije za 2017. godinu skine s dnevnog reda, obzirom da isti nije u skladu s 
Zakonom. 
 Najprije je kratko obrazloženje dala Tatjana Horvat, voditeljica odsjeka za proračun i 
financije, međutim vijećnik je tražio očitovanje župana.  
 Matija Posavec, župan u svojem je istupu rekao da će Izvještaj o provedbi plana razvojnih 
programa biti obuhvaćen Godišnjim izvršenjem proračuna. 
 Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman rekao je da župan radi protivno Zakonu, a da je unatoč 
upozorenju na kaznu od 50 do 100 tisuća kuna odlučio da se ide u izglasavanje Polugodišnjeg 
izvještaja. 

Potom je Matija Posavec, župan, nakon kratkog obrazloženja prihvatio prijedlog vijećnika 
mr.sc. Franje Cimermana te je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije 
za 2017. godinu povučen s dnevnog reda i daljnje rasprave. 

 
 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU. 
 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu vijećnici su 
primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu I. izmjene i dopune 

Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu. 
 
Na temelju članka 80. Poslovnika Skupštine Međimurske županije Klub vijećnika SDP-

HSU-MDS podnio je amandman na Prijedlog I. Izmjene i dopune proračuna Međimurske županije 
za 2017. godinu kojim traže da se na programu 1015 Udruge građana – stavka za Udrugu 
umirovljenika Međimurske županije poveća na 500.000,00 kuna. Presliku amandmana vijećnici 
su primili na klupe.  

Amandman je prihvatio Matija Posavec, župan. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, Tatjana Horvat, voditeljica 

Odsjeka za proračun i financije i Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave vijećnici su većinom glasova (33 „za“ i „6“ suzdržanih) uz 39 nazočnih 

vijećnika donijeli 
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I. izmjene i dopune 

Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu 
 
 

TOČKA 4. 
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 

DO 30. LIPNJA 2017. GODINE. 
  

Izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2017. godine vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Izvješće je na raspravu i donošenje 
predložio župan. 

 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (33 „za“ i 6 „suzdržanih“), uz 39 nazočnih 

vijećnika donijela 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 

30. lipnja 2017. godine. 
 

 
TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA 
UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

 
Prijedlog odluke o izmjeni odluke o ustroju i nadležnostima upravnih tijela Međimurske 

županije vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga 
Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 
 
Vijećnica Ivančica Somođi predložila je da se u članak 6. Prijedloga odluke o izmjeni 

Odluke o ustroju i nadležnostima Upravnih tijela Međimurske županije dodaju i Domovi socijalne 
skrbi, s obzirom da je Međimurska županija osnivač Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna 
kuća“, a ona temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, članka 145. i 146. spada u Domove socijalne 
skrbi. 

 
Prijedlog vijećnice prihvatio je Matija Posavec, župan. 
 
Skupština je većinom glasova (33 „za“ i 6 „protiv“), uz 39 nazočnih vijećnika donijela  
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o ustroju i nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije. 

 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 

(k.o. Čakovec, kat.čest. 1729/15). 
 
Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Međimurske županije na području 

gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ (k.o. Čakovec, kat. čest. 1729/15) vijećnici su 
primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 
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Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka o prodaji 
nekretnine u vlasništvu Međimurske županije na području gospodarske zone „Poslovni park 
Međimurje“ (k.o. Čakovec, kat.čest. 1729/15). 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Darko Horvat, mr.sc. Franjo Cimerman, Ivančica 
Somođi, Mladen Novak, predsjednik Županijske Skupštine i Matija Posavec, župan. 

 
Nakon rasprave Skupština je jednoglasno (39 „za“), uz 39 nazočnih vijećnika donijela 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine u vlasništvu Međimurske županije na području gospodarske zone 

„Poslovni park Međimurje“ (k.o. Čakovec, kat.čest. 1729/15). 
 
 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN 

PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I SLUŽBI ZA UNUTARNJU 
REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

 
Prijedlog odluke o dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Upravnim tijelima i službi za unutarnju reviziju Međimurske županije vijećnici su 
primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke o dopuni 

odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima i službi za 
unutarnju reviziju Međimurske županije. 

 
Uvodno obrazloženje podnijela je Neda Šarić, pročelnica Upravnog odjela za poslove 

Skupštine i opće poslove. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave Skupština je jednoglasno (39 „za“), uz 39 nazočnih vijećnika donijela 
 

O D L U K U 
o  dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim 

tijelima i službi za unutarnju reviziju Međimurske županije. 
 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2017. GODINE. 

 
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka u Skupštini Međimurske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine vijećnici 
su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke o 

raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini 
Međimurske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine.  
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Izmijenjeni prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen na klupe pred početak sjednice. 
Naime, naknadno od vijećnika mr.sc. Franje Cimermana zaprimljen je dopis kojim je obavijestio i 
tražio da se prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka  u Skupštini Međimurske županije ispravi na način da se i za jednog člana 
HDS-a u Županijskoj Skupštini osiguraju financijska sredstva. Uz dopis vijećnik je dostavio i 
Sporazum o prijeizbornoj i poslijeizbornoj političkoj suradnji za lokalne izbore 2017.godine 
sklopljen između HDS-a i HDZ-a od 3.5.2017. iz kojeg proizlazi da su stranke dogovorno utvrdile 
da jedno mjesto na listi pripada kandidatu HDS-a.  U prijedlogu odluke članak 5. dopunjen je s 
HDS-om, čime se HDZ-u predloženi iznos od 36.737,14 kuna umanjio za 4.535,45 kuna koliko 
pripada HDS-u za jednog vijećnika. 
 

Bez rasprave Skupština je jednoglasno (39 „za“) uz 39 nazočnih vijećnika donijela 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 

Skupštini Međimurske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine. 
 

 
TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRIJENOSA OSNIVAČKIH PRAVA NAD 
USTANOVOM – DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „Sigurna kuća“. 

 
Prijedlog odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom – Dom za žrtve 

obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio 
župan i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (39 „za“) uz 39 nazočnih vijećnika donijela 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom – Dom za žrtve obiteljskog 

nasilja „Sigurna kuća“. 
 
 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU MIŠLJENJA NA IMENOVANJE NAČELNIKA 

POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE. 
 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na 
imenovanje načelnika Policijske uprave međimurske. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga 
Skupštini na raspravu i donošenje. 
 

Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Željko Pavlic, Darko Horvat, Krunoslav Gosarić, 

predstavnik Policijske uprave međimurske te Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (39 „za“) uz 39 nazočnih vijećnika donijela 
 

Z A K LJ U Č A K 
o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave međimurske. 

 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

ZA 2017. GODINU. 
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Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2017. godinu vijećnici 
su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu programa javnih 

potreba u kulturi Međimurske županije za 2017. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Željko Pavlic, Ivančica Somođi, Matija Žugec i Sandra 

Herman, zamjenica župana. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika donijela 

 
P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2017. godinu. 
 

 
 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU MASTER PLANA ZA INTEGRIRANI PRIJEVOZ 

PUTNIKA (PROJEKT RAZVOJA INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA I 
INTERMODALNOG PRIJEVOZA TERETA NA PODRUČJU REGIJE SJEVERNE HRVATSKE). 

 
Prijedlog odluke o donošenju Master plana za integrirani prijevoz putnika (projekt razvoja 

integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne 
Hrvatske) vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Uvodno obrazloženje podnio je Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarske djelatnosti i Ivan Šimunec, predstavnik tvrtke Mobilita Evolva d.o.o., izrađivač 
Master plana. 
 

Vijećnik Željko Pavlic dao je primjedbu na naziv Odluke. Vijećnik je predložio da se tekst 
„na području regije Sjeverne Hrvatske“ zamijeni s tekstom „na području Međimurske, Varaždinske 
i Koprivničko – križevačke županije“. 

Vijećnik Dražen Vidović složio se s primjedbom vijećnika te je dodatno istaknuo kako se u 
Master planu vrlo malo govori o  intermodalnom prijevozu tereta. 

Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti nije prihvatio 
prijedlog vijećnika Željka Pavlica iz razloga što je Master plan već prijavljen pod tim nazivom. A 
vijećniku Draženu Vidoviću odgovorio je da se zbog manjka odobrenih sredstva odlučilo da se u 
prvoj fazi obuhvati samo integrirani prijevoz putnika, a u drugoj fazi projekta obuhvatit će se 
intermodalni prijevoz tereta. 

 
Nakon rasprave Skupština je većinom glasova (35 „za“ i 1 „suzdržan“) uz 36 nazočnih 

vijećnika donijela 
 

O D L U K U 
o donošenju Master plana za integrirani prijevoz putnika (projekt razvoja integriranog 

prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske). 
 

 
TOČKA 13. 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA 
GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 

2017. GODINU. 
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Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana 
građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu vijećnici su primili u 
materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu I. izmjene i dopune 

Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i 
lokalnih cesta za 2017. godinu. 

 
Uvodno obrazloženje podnijela je Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika, donijela 
 

Z A K LJ U Č A K 
o davanju pozitivnog mišljenja na I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i 

dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu. 
 
 

TOČKA 14. 
a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I 

ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU. 
b) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU. 
 
Prijedlog financijskog plana i godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih 

cesta za 2018. godinu te Prijedlog projekcije proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske 
županije za 2019. i 2020. godinu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedloge je 
utvrdio župan i predložio ih na raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlozima. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Dražen Srpak i Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske 

uprave za ceste. 
 
Nakon rasprave Skupština je (36 „za“ i 1 „suzdržan“) uz 37 nazočnih vijećnika, donijela 
 

a) Z A K LJ U Č A K 
o davanju pozitivnog mišljenja na Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja 

županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu. 
 
Potom su vijećnici jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika donijeli 
 

b) Z A K LJ U Č A K 
o davanju pozitivnog mišljenja na Projekcije proračuna Županijske uprave za ceste 

Međimurske županije za 2019. i  2020. godinu. 
 
 

TOČKA 15. 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE 

D.O.O. ZA 2016. GODINU. 
 

Godišnje izvješće o radu društva MIN – Međimurje, investicije i nekretnine d.o.o. za 2016. 
godinu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Materijale je Skupštini na raspravu i 
usvajanje uputio župan Međimurske županije. 
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O materijalima je raspravu bez primjedbe i prijedloga proveo Odbor za financije i 

proračun. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika donijela 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu društva MIN – Međimurje, investicije, nekretnine 
d.o.o. za 2016. godinu. 

 
 

TOČKA 16. 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 

MEĐIMURJE – REDEA D.O.O. ZA 2016 GODINU. 
 

Godišnje izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Međimurje – Redea d.o.o. 
za 2016. godinu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Materijale je Skupštini na raspravu 
i usvajanje uputio župan Međimurske županije. 

 
O materijalima je raspravu bez primjedbe i prijedloga proveo Odbor za financije i 

proračun. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Sandra Polanec Marinović, direktorica REDEA-e. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Matija Žugec, mr.sc. Franjo Cimerman, Sandra Polanec 

Marinović, direktorica REDEA-e, Darko Radanović, pročelnik i Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave, Skupština je uz 38 nazočnih vijećnika (38 „za“) donijela  
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Međimurje – 

REDEA-e d.o.o. za 2016. godinu. 
 

TOČKA 17. 
INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 

2016. GODINI. 
 

Informaciju o stanju i kretanjima Međimurskog gospodarstva u 2016. godini vijećnici su 
dobili u materijalima za sjednicu.  Informaciju je Skupštini na raspravu uputio župan Međimurske 
županije. 
 

Uvodno obrazloženje podnio je Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za 
gospodarske djelatnosti. 

 
U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Darko Radanović, pročelnik 

Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti. 
 
O informaciji se vijećnici nisu izjašnjavali. 

 
 

TOČKA 18. 
INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 

GODINU. 
 



13 

 

Informaciju o stanju sigurnosti na području Međimurske županije za 2016. godinu vijećnici 
su primili u materijalima za sjednicu. Informaciju je Skupštini na raspravu uputio župan 
Međimurske županije. 

 
Uvodno obrazloženje podnio je Krunoslav Gosarić, predstavnik Policijske uprave 

međimurske. 
 
O informaciji se vijećnici nisu izjašnjavali. 

 
 
 

TOČKA 19. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG 

VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 
 

Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske 
uprave za ceste Međimurske županije vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog 
rješenja utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Vijećnici su jednoglasno (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijeli 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste 

Međimurske županije. 
 

 
TOČKA 20. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG 
VIJEĆA MEĐIMURSKE PRIRODE - JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE. 

 
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Međimurske 

prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. 
Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i 
donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Međimurske prirode - javne 

ustanove za zaštitu prirode. 
 
 
 

TOČKA 21. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE I ČLANOVA 

ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA. 
 

Prijedlog odluke o dopuni odluke o izboru predsjednice i članova odbora za izbor i 
imenovanja vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog o dopuni odluke utvrdio je 
Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o izboru predsjednice i članova Odbora za izbor i imenovanja. 
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TOČKA 22. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE. 

 
Prijedlog odluke o dopuni odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog o dopuni odluke utvrdio 
je Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

 
 

TOČKA 23. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN. 
 
Prijedlog odluke o dopuni odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i 

proračun vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog o dopuni odluke utvrdio je Odbor 
za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

 O D L U K U 
o dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun. 

 
 
 

TOČKA 24. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA 

FINANCIJE I PRORAČUN. 
 

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Odbora za financije i proračun 
vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o razrješenju i imenovanju članice Odbora za financije i proračun. 

 
 

TOČKA 25. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU JAVNIH 

PRIZNANJA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 
 
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine 

Međimurske županije vijećnici su primili u materijalima za sjednicu.  Prijedlog rješenja utvrdio je 
Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
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o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske 
županije. 

 
 
 
 

TOČKA 26. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU. 
 

Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za lokalnu 
samoupravu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za 
izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za lokalnu samoupravu. 
 
 
 

TOČKA 27. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ. 
 
Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarski 

razvoj vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je uz 36 nazočnih vijećnika (35 „za“ i „1“ suzdržan) donijela 
 

 R J E Š E NJ E 
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj. 

 
 
 

TOČKA 28. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU. 
 
Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za energetiku, 

komunalnu i prometnu infrastrukturu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog 
rješenja utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja i predlažio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za energetiku, komunalnu i 

prometnu infrastrukturu. 
 

 
TOČKA 29. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA  
ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT. 
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Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za prosvjetu, 
kulturu i sport vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za 
izbor i imenovanja i predlažio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za prosvjetu, kulturu i sport. 

 
 

TOČKA 30. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA ZDRAVSTVO. 
 
Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo 

vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo. 

 
 

TOČKA 31. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA 

ZA SOCIJALNU SKRB. 
 

Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za socijalnu skrb 
vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

RJEŠENJE 
o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za socijalnu skrb. 

 
 

TOČKA 32. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA 

ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA. 
 

Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio 
je Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša. 
 

 
TOČKA 33. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA 
ODBORA ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU. 
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Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za 

međužupanijsku suradnju vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio 
je Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za međužupanijsku suradnju. 

 
 

TOČKA 34. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM. 
 

Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i 
turizam vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i turizam. 

 
 

TOČKA 35. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  

ODBORA ZA MLADEŽ. 
 
Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za mladež vijećnici 

su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja i 
predloži ga Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Bez rasprave, Skupština je (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, donijela 

 
R J E Š E NJ E 

o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za mladež. 
 

Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 12,30 
sati. 

 
  
    PROČELNICA                                                                          PREDSJEDNIK 
  
Neda Šarić, dipl.iur.,v.r.                                                         Mladen Novak, dipl.ing.,v.r. 

 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio 
zapis sa 2. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za 
poslove Skupštine i opće poslove. 

 


